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CURSO MONITOR/A DE TEMPO LIBRE – TITULACIÓN OFICIAL
CONCELLERIA

CULTURA, XUVENTUDE, EDUCACIÓN E
NORMALIZACIÓN

NOME

CURSO DE MONITOR/A DE TEMPO LIBRE
- Maiores de 18 anos

DESTINATARIOS

- Obrigatorio graduado escolar ou ESO
- 25 prazas (mínimo 15).

PROGRAMA

FUNDAMENTOS EDUCATIVOS: Programación,
planificación, avaliación de actividades de tempo libre.
CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN: Diferentes
contextos de intervención no tempo libre: campamentos,
campamentos urbanos, ludotecas, PIX.
EDUCACIÓN EN VALORES: Metodoloxía da educación
en valores .Educación para a paz.
Educación para a solidariedade. Educación para a
cooperación
DINÁMICAS DE GRUPO: Roles dun grupo,
características fundamentais dos grupos infantís e
xuvenís. Liderar, técnicas de animación de grupos. O
traballo en equipo
ANIMACIÓN Á LECTURA: Animación á lectura.
Animación á escritura. Actividades
Xogos coa linguaxe. Biblioteca infantil-xuvenil
ANIMACIÓN MUSICAL: Danzas de animación e danzas
do mundo. Cancións de animación
Teoría sobre a danza e a música .Recursos
bibliográficos e sonoros.
LEXISLACIÓN: As escolas de tempo libre e as súas
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titulacións. Responsabilidade civil do monitor. Seguros
Asociacionismo xuvenil. Constitución e legalización.
Estatutos. Tipos de asociacións e rexistros. Recursos e
axudas. Recursos e axudas públicas. Subvencións,
convenios, e protocolos: tipos e tramitación. Recursos e
axudas privadas. Recursos socioculturais: patrimonio
histórico, etnolóxico, artístico, folclórico...
PSICOLOXÍA: Concepto e campos de aplicación da
psicoloxía , psicoloxía evolutiva: estudio de
características de cada etapa evolutiva, sexualidade
DIVERSIDADE NO TEMPO LIBRE: Prevención da
inadaptación e a marxinación..Traballo educativo con
colectivos con diversidade funcional. O ocio inclusivo
M.C.S: Que é a comunicación. O/a Monitor/a como
Comunicador/a . Creación de estereotipos como recurso
publicitario. Traballo con Medios de Comunicación.
Publicitar as nosas actividades .Elementos básicos para
deseñar un cartel. Elementos básicos para deseñar un
folleto
EDUCACIÓN PARA Á SAÚDE: Hábitos de hixiene.
Alimentación e nutrición. Prevención sanitaria
TÉCNICAS DE ACAMPADA: A marcha .Orientación.
Xogos de orientación. Introdución á meteoroloxía.
Topografía e cartografía .Técnicas de acampada.
Veladas e lumes de campamento
MANUALIDADES: Traballo con diferentes materiais.
Aprendizaxe de diferentes técnicas de manualidades
ANIMACIÓN AO TEATRO: Estimular a imaxinación e a
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espontaneidade. Xogo dramático. Técnicas de disfraces
e de maquillaxe
EDUCACIÓN AMBIENTAL: O concepto de medio e
natureza. Problemáticas e alternativas
Medio e natureza en Galicia. Bases para o estudio de
itinerarios nos ecosistemas galegos, con atención
especial ós propios itinerarios elixidos para o curso.
Utilización didáctica dos mesmos
Os itinerarios de interpretación ambiental na práctica.
Xogos de educación ambiental
SOCIOLOXÍA: Ocio e tempo libre: características,
funcións e modalidades .Aproximación ó estudio do
medio social galego. O medio rural; o medio urbano;
características e posibilidades de acción. Educación no
tempo libre e inserción na cultura de Galicia.
Coñecementos culturais, xeográficos, folclóricos,
político-social e económicos de Galicia. Metodoloxía do
análise da realidade.
XOGOS PREDEPORTIVOS
SOCORRISMO: Aspectos sanitarios nas actividades de
tempo libre. Socorrismo e primeiros auxilios.
XOGOS: Concepto e tipoloxía O xogo como elemento
socializador. O xogo como instrumento didáctico na
educación no tempo libre . Xogos tradicionais
IGUALDADE.
DURACIÓN

Fase teórico-práctica de 200 horas lectivas (máximo de
faltas permitidas: 40 horas).
Fase práctica: 150 horas no Concello de Rianxo.

DATAS

Do 13 de maio ao 30 de xullo. Fins de semana
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HORARIO

09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h

LUGAR

Liceo Marítimo Rianxeiro

MODALIDADE

Presencial

PREINSCRICIÓN

28 de abril ás 12:00

MATRÍCULA

240 euros
* Non se inclúen as taxas de expedición de título (11€
unha vez feitas as prácticas)

